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A Jobbik Trianont is
oktatná  
Kötelező tanegységgé tenné a
trianoni tragédia oktatását a 
Jobbik a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen, ezt levélben
kezdeményezték az intézmény 
rektoránál – mondta keddi, bu-
dapesti sajtótájékoztatóján 
Vona Gábor pártelnök és Dúró
Dóra, az Országgyűlés kulturális 
bizottságának jobbikos elnöke. 
Vona szerint a fi atalok tájéko-
zatlanok „a magyar történelem 
legsúlyosabb tragédiájának” 
kérdésében. Hangsúlyozva a
XX. század történelmi tragédiái-
nak kibeszélését, megjegyezte: 
a kötelező tanegységek beveze-
tése nem a legalkalmasabb for-
mája ennek, de miután az egye-
tem ezen traumák orvoslására 

ebbe az irányba tett lépést, a
kettős mérce kizárása és a kö-
vetkezetesség végett választot-
ták ezt a megoldást. Az egye-
tem vezetője korábban azt je-
lentette be: kötelező tárgy lesz 
a holokauszt története szep-
tembertől. Iványi Gábor, a Wes-
ley János Lelkészképző Főiskola
rektora, a Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösség egyet-
értésével, üdvözli, hogy a Páz-
mány Péter Katolikus Egyete-
men bevezetik a holokauszt tör-
ténetének oktatását, ami a Wes-
leyn tizenöt éve a tanulmányi
törzsanyag része. �NÉPSZAVA

    A CÖF pert nyert
Mesterházy ellen 
   Nem sértette meg Mesterházy 
Attilának, az MSZP leköszönt el-
nökének a személyiségi jogait a 
tavalyi választási kampány ide-
jén róla közzétett bohócos pla-

kát. A jogerős döntés szerint
Mesterházy Attilának tűrnie kell,
ha képmását bűnözős-bohócos 
plakáthoz használják fel. Első fo-
kon még részben a szocialista
politikus állt nyerésre, most tel-
jes egészében a Civil Összefogás
Közhasznú Alapítvány nyert. Az 
ítélet indoklása szerint a plakát 
Mesterházy Attilával mint politi-
kai szereplővel szemben kinyil-
vánított, képi formában megfo-
galmazott politikai vélemény-
nyilvánítás. Az ítélet ellen nincs 
helye fellebbezésnek. �MTI

Módosul 
a reklámtörvény  
Az Országgyűlés 129 igen szava-
zattal, 68 nem ellenében kedden 
elfogadta a 2016-os költségve-
tést megalapozó törvénycsoma-
got, amelynek alapján módosul 
a reklámközvetítési tevékeny-
ségről rendelkező jogszabály, 

amely a bónuszrendszert érinti.
A jelenleg működő bónuszrend-
szer alapján a reklámközvetítő – 
többnyire médiaügynökség – a 
reklámot közzétevő – jellemző-
en a médiaszolgáltató – reklám-
bevételeinek 5-20 százalékát
bónuszként kapja meg év végén.
Az új jogszabály azonban eltörli
a bónuszrendszert, annak „káros
piactorzító hatására” hivatkozva.
Az elfogadott jogszabály alapján 
a jövőben 15 százalékos reklám-
közvetítői díjat kell a reklámo-
zóknak a közvetítőknek megfi -
zetniük, a médiaügynökségek 
pedig kizárólag a hirdetővel áll-
hatnak szerződéses kapcsolat-
ban. A jogszabálycsomag a rek-
lámtörvény egyes passzusai a jö-
vőben a sales house-okra, a rek-
lámok értékesítőire is kiterjed-
nek. Jóváhagyták azt is, hogy a
reklám közzétevője árenged-
ményt nyújthasson a reklámköz-
vetítőnek, amely köteles azt to-
vábbadni a reklámozónak. �MTI

    Bravúros gyorsasággal és in-
doklás nélkül, azonnali hatály-
lyal felfüggesztette minisztériu-
mi utasításra a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Sisák Imre
osztályvezetőt, miután a 444.
hu-nak köszönhetően nyilvá-
nosságra került egy videó, amin
Sisák még pásztói polgármes-
tersége idején kemény antisze-
mita megjegyzéseket tett. A fel-
tehetőleg 2006 és 2010 között
készült felvételen arról beszél,
hogy szerinte a „piszkos zsidók-
nak csak a saját zsebük a fon-
tos”, de hozzáteszi, hogy ebben
egyébként nem is biztos, hiszen
személyes tapasztalatai nem
támasztják alá, mert az az
„egy-két zsidó”, akit ismer,
azokkal olyan helyzetben talál-
kozott, „amikor kérlek szépen
nem volt érdekes a dolog a szá-
mára, tehát támadó nem volt”.
Sisák a videón kiemeli, hogy 

mióta „a Krämer” (Krämer 
László szocialista képviselő) be-
jutott a képviselő-testületbe, 
azóta tudja, „milyen egy aljas 
piszkos egy népség”.

Sisák tavaly bukta el a Fi-
desz–KDNP-s polgármesteri cí-
mét, ezt követően alkalmazták 
kormányhivatalnokként. Sisák 
egyébként nem mindig viselke-
dett ilyen szélsőségesen, az ATV 
idézte fel, hogy tavaly júliusban 
még polgármesterként egy ho-
lokausztmegemlékezésen így 
szónokolt: „Kegyelettel és mély 
fájdalommal emlékezünk 1944 
júniusának első napjaira, ami-
kor a pásztói zsidó közösség 
több száz tagját hurcolták el 
munkaszolgálatra vagy depor-
tálták a náci Németország és 
csatlósai által felállított halál-
táborokba.”
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   Kirúgták a zsidózó
exképviselőt

    Egy évet kellett várni arra,
hogy a Miniszterelnökség rész-
leteket áruljon el Lázár János
tárcaminiszter luxusutazásai-
ról, amelyeket saját zsebből ki-
fi zetett ugyan, de csak miután
az Origo korábbi újságírója pert
indított ellene az adatokért. A
kiperelt infók sem vetettek szebb
fényt a Miniszterelnökségre:
Lázár csaknem 300 ezer forin-
tot költött egyetlen éjszakára 
Milánóban. A botrány óta a mi-
niszter ügyesen kezeli utazása-
it, kizárólag saját költségén
utazik és a kormany.hu-n köz-
zétett táblázatban sem szere-
pel, amelyben a Miniszterelnök-
ség államtitkárainak és helyet-
tes államtitkárainak 2014. jú-
nius 6. és 2015. május 20. kö-
zötti hivatalos útjairól írnak. 

Ebből kiderült, hogy a tárca 
dolgozói egészen kirívó össze-
geket költöttek: Perényi Sigis-
mund Péter helyettes államtit-
kár 512 500 forintért repült Né-
metországba, de Belgiumba 
többször is 378 500 forintért
utazott, míg Sonkodi Balázs ál-
lamtitkár 503 700 forintért re-
pült Luxemburgba, miközben
az állami vezetők költségtéríté-
sére vonatkozó kormányrende-
let szerint Európán belül az ál-
lamtitkároknak és helyettese-
iknek csak turistaosztályú je-
gyet térít az állam. Ezek az ösz-
szegek aprópénznek tűnnek a 

kormány tagjainak fi zetéséhez 
képest: szintén a napokban ke-
rültek ki a személyi jövedelem-
adó-bevallások is. Meglepő, de 
Orbán Viktor miniszterelnök 
19,4 millió forinttal és Lázár 
János a miniszterelnökségi 
15,3 millióval és külön 5,1 mil-
lióval is „szerénynek” mondha-
tó összegekről adott számot, 
miközben például Lázár egyik 
államtitkára, Sonkodi Balázs a 
rendes 13,2 milliós miniszterel-

nökségi fi zetésén kívül 281 mil-
lió forint külön adózó jövedel-
met is bevallott. Összességében 
az államtitkárok jártak a leg-
jobban: Lázár János beosztott-
ja, Szijjártó Péter államtitkárá-
nak, a TEVA-tól igazolt Szabó 
Lászlónak 157 millió, az Emmi-
ben dolgozó oktatási felelős Pal-
kovics Lászlónak pedig 113 mil-
lió forint volt a 2014-es össze-
vont adóalapja. Ehhez képes 
már eltörpül Seszták államtit-
kárának, Aradszki Andrásnak 
a 42 milliós éves bevétele.
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   Sokat költenek, 
és sokat is keresnek

    Díjazás, juttatások és titkárság 
segítsége nélkül fognak dolgoz-
ni a megyei fejlesztési projektek 
megvalósításán a Lázár János 
által kinevezett miniszteri biz-
tosok. A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 19, vagyis me-
gyénként egy-egy biztost neve-
zett ki, akik e hónap elsejétől 
év végéig, november 30-ig töltik 
be tisztségüket. Lázár irányítá-
sa alatt a feladatuk az lesz, 
hogy a megyei jogú városok, a 
megyei önkormányzatok, vala-
mint a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok képviselőivel 
együttműködve koordinálják a 
projekt-előkészítő és a projekt-
menedzsment-struktúra kiala-
kítását. 

A Hivatalos Értesítőben meg-
jelent utasítások szerint ezen 
kívül közreműködnek a felada-

tokhoz szükséges humánerő-
forrás-kapacitás mennyiségi és 
minőségi felmérésében, a köve-
telmények meghatározásában, 
ellátják a humán erőforrás kép-
zésével és oktatásával össze-
függő koordinatív feladatokat 
is. Irányítják továbbá a megyei 
kedvezményezettek számára 
szükséges megyei szintű kép-
zések és workshopok megren-
dezését, és kapcsolatot tarta-
nak a Miniszterelnökség euró-
pai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkárságának koordiná-
ciós feladatot ellátó szervezeti 
egységeivel és az irányító ható-
ságok vezetőivel, vagyis mond-
hatni, hogy igazi teljhatalom-
mal fognak bírni a fejlesztések 
felett.

R. I.

   Lázár embereinek
kezében a fejlesztések 

Egymással sem összevethető most a kórházak gazdálkodása 

Egységes egészségügy?

   A közkórházak fenntartója, 
az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ (ÁEEK) 

összeállította azoknak az 
ügyeknek és eseteknek a listá-
ját, amelyek a hétköznapokban
meghatározzák egy intézmény 
működését. A közelmúltban ki-
fejlesztett központi elektroni-
kus rendszer alkalmas arra, 
hogy folyamatosan elemezzék a 
kórházak menedzsmentjének 
tevékenységét, a gazdasági mu-
tatóik alakulását, azonnali 
szakmai segítséget adjanak, ha 
szükséges, és ezen a felületen 
ismerkedhetnek meg az intéz-
ményi vezetők mások bevált öt-
leteivel is. Ezt azon a beszélge-
tésen tudtuk meg, ahol az 
ÁEEK vezetői ismertették terve-
iket a sajtó munkatársaival.  
Az egységes adatszolgáltatás és
módszertan főként azért fontos, 
mert eddig más-más módsze-
rekkel végezték az intézmények 
az elszámolást, nem volt sem 
egymással összevethető, sem 
pedig pontosan összegezhető, 
hogy hatékonyan használták-e 
fel a központi forrásokat. A kí-
vülálló számára érthetetlen 
helyzetet most is csak fokozato-
san tudják felszámolni – ez de-
rült ki Ónody-Szűcs Zoltán és 

munkatársai beszámolóiból,
márpedig csak egy egységes el-
vekre épülő, valós helyzetelem-
zés alapján kérhet többletpénzt
az ágazat. 

Ezt erősítette meg a Népsza-
vának nyilatkozva Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász is,
amikor arról beszélt, a magyar
kórházi rendszer jobb működé-
sének feltétele, hogy a kormány 
pontosan lássa a problémákat
és azt is, hol kellene érdemben
beavatkoznia. Ehhez szerinte
szükséges lenne a teljes ellátó-
rendszer minden részletre ki-
terjedő felmérése, az adatok
szisztematikus elemzése, mert
ma a politika megérzések alap-
ján akar változtatni. A szakér-
tő úgy látja, az információk,
elemzések segítségével a politi-
kusok távolságtartását, bizal-
matlanságát oldani lehetne az
egészségügyi rendszerrel szem-
ben, mert ez az, ami gátolja 
őket abban, hogy több pénzt te-
gyenek bele a kórházak mű-
ködtetésébe. Ma nem érzékelik
pontosan, mire mennek el a 
milliárdok. Sinkó Eszter azon-
ban azt is hangsúlyozta, hogy 
a pontos helyzetkép alapot ad-
na a munkatársakkal való jobb
gazdálkodáshoz és például a 
várólisták csökkentéséhez, de
ahhoz, hogy beletöltött pénzt a 

magyar egészségügy valóban 
jól tudja hasznosítani, szükség 
lenne átfogó jövőképre, amely 
kijelölné, hogy mit akar elérni 
a szakpolitika. A gombamód 
szaporodó nem egészségügyi 
kutatóintézetek mellett létre 
kellene hozni egy szakértői bá-
zison alapuló intézményt ebben 
az ágazatban is, a megszülető 
elemzések és javaslatok között 

pedig a mindenkori kormány 
kiválaszthatná, milyen irány-
ba akarja fejleszteni a rend-
szert – tette hozzá a közgaz-
dász. Addig láthatóan az a leg-
főbb rendező elv, hogy ne zár-
junk be kórházat, mert egy 
ilyen lépésen sokat lehet politi-
kailag veszíteni.

A kórházi rendszer jövőjéről 
ma már a közvélemény is napi 
szinten gondolkodik, a szakmai 
szervezetek és érdekvédők til-
takozó akciói mellett az ágazat 
meghatározó köztestületei is 
támogatják a béremelést és a 
biztonságos betegellátást köve-

telőket. Legutóbb Rácz Jenő, a 
Magyar Kórházszövetség volt
elnöke egy veszprémi internetes
portálnak fogalmazott úgy,
hogy „miközben ma az ország-
ban 110 kórház működik, valós 
szükséglet 80-ra van, fi nanszí-
rozási fedezet 70-re, a rendel-
kezésre álló humán erőforrás
pedig mindössze 60 intézmény-
ben lenne képes magas színvo-
nalú, zavartalan ellátást nyúj-
tani”. Hasonlóan őszinte kiro-
hanásokkal egyre gyakrabban
találkozunk.

Sinkó Eszter szerint kis lépé-
sekkel maguk a kórházigazga-
tók is javíthatnának az ellátás

színvonalán, mert ma nincs
mindenhol rend. Ugyanakkor
nem kárhoztatja őket a szak-
közgazdász, mert amíg az is
gond, hogy másnap hány nővér
és orvos tud dolgozni, addig ne-
héz hosszú távú stratégiákon
gondolkodni. Kellene tehát a 
több pénz és a rendszerszintű
vízió az ágazat jövőjéről, ehhez 
kellene létrehozni a rendszer-
szintű menedzsmentet és végül
a feladatokat megoldani képes
kórházi vezetői gárdát – sorolta 
lapunknak a megoldásra váró
feladatokat az egészségügyi
közgazdász. 

Szakértők szerint javítaná az ellátás színvonalát, ha a kórházigazgatók a mos-
taninál nagyobb fi gyelmet fordítanának a betegellátás mikéntjére az intéz-
ményeikben. Sok részterületen megkezdődött a kórházak működésének egy-
séges elvek mentén történő feltérképezése és a jó gyakorlatok megosztása,
de pénz és politikai döntések nélkül nem javul érdemben az ellátás. 

GULYÁS ERIKA

Sokféle elszámolási rend van
Egységes módszertan kellene
Politikai patthelyzet alakult ki
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Lázár már saját
költségén utazik 
külföldre


